
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 56 

Temat: Uroczystość Bożego Ciała. 

Środa – lekcja 2 

10.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś na stronie 141, wklej naklejkę przestawiającą monstrancję, dokończ rysunek 

znajdujący się obok i go pokoloruj. Pod spodem uzupełnij tekst wyrazami z ramki.                            

Na stronie 142, wykonaj ćwiczenie korzystając z naklejek ułóż je w kolejności przebiegu 

procesji Bożego Ciała. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 

 

 

 

Katecheza 57 

Temat:  

Serce, które nas kocha.. 

Środa – lekcja 2 

24.06.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was 

pokrzepię”. Pan Jezus ma dla nas zawsze otwarte Serce, które dla naszego Zbawienia zostało                      

przebite włócznią żołnierza. Pan Jezus czeka na Ciebie. Na stronie 144, wykonaj ćwiczenie,                  

a zobaczysz jakie jest Twoje serce. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 51 

Temat:. Światowy Dzień Misyjny. 

Środa – lekcja 2 

10.06.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

„Świat potrzebuje misjonarzy i na nich czeka”, zostań nim i ty, by nieść „Dobro 

Nowinę o Jezusie na krańce świata, tym co Go jeszcze nie znają Pana Jezusa. Na stronie 153, 

przyklej obrazki z dodatku i dopasuj do nich podpis. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 56 

Temat: Błogosławieni z naszej ziemi. 

Środa – lekcja 2 

24.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami                         

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

„Błogosławiony” – oznacza tego, kto jest szczęśliwy. Kościół nazywa „Błogosławionymi 

i Świętymi”, tych, których stawia nam za wzór do naśladowania. Wzorem Świętości jest dla 

nas sam Pan Jezus, który powiedział, „Kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i mnie 

naśladuje”. Proszę o wykonanie katechezy w katechizmie.  

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 47 i 51 

Temat: Dar błogosławieństwa.  

Temat: Rok Liturgiczny. 

Wtorek – lekcja 2 

09.06.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

 
Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Pan Bóg obdarza każdego z nas swym błogosławieństwem, nikt z nas nie jest go 

pozbawiony, ale czy my chcemy Go przyjąć ? Na to pytanie każdy z nas musi sobie 

odpowiedzieć sam. Na dzisiejszej katechezie proszę byście wykonali dwa tematy, które 

widzimy powyżej oraz postarali się o uzupełnienie pozostałych katechez już do końca.  

 Powoli zbliżamy się do końca roku szkolnego, który obfitował w różne wydarzenia. 

Rok to czas, który dzielimy na miesiące, tygodnie i dni. Ten znany nam czas nazywamy 

rokiem kalendarzowym, w który wpisane są wydarzenia z życia Pana Jezusa. Te wydarzenia 

wpisane są natomiast w tzw. „Rok liturgiczny”, który dzielimy na poszczególne okresy roku 

kościelnego.  

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

 

 

Katecheza 63 i 66 

Temat: Święto Bożego Miłosierdzia. 

Temat: Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. 

Wtorek – lekcja 2 

23.06.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziecie wykonywać katechezę o „Miłosierdziu Bożym”, na stronie 219 proszę 

pokolorować rysunek według wzoru ze strony 218. Następnie proszę opisać rysunek słowami   

z ramki, która jest umieszczona poniżej. Na stronie 220 zapoznajcie się ze sposobem 

odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia.  Dniu 7 czerwca przystąpiliście do Pierwszej 

Komunii Świętej i czas dziękczynienia, który nazywamy „Białym Tygodniem”. Otrzymaliście 

również książeczki w których będziecie notować wasze uczestnictwo w „Pierwszych piątakach 

miesiąca”.  

  

 Wykonaj zadanie domowe. 



 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 47 

Temat: Duch Święty umacnia nadzieję – 47. 

Wtorek – lekcja 5 

09.06.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 47 pt. „Duch Święty umacnia nadzieję”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

Wypisz siedem darów Ducha Świętego. 

 

 

 

Katecheza 48 

Temat: Duch Święty potwierdza: Jezus jest Panem – 48. 

Środa – lekcja 3 

10.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 48 pt. „Duch Święty potwierdza: Jezus jest 

Panem”, po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

Wypisz grzechy przeciw Duchowi Świętemu. 

 

 

Katecheza 49 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 49. 

Wtorek – lekcja 5 

23.06.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Dziś na katechezie zapoznamy się z następującym zagadnieniem tj.  „Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”, informacje na ten temat znajdziemy w Internecie’                              

a następnie po przeczytaniu zamieszczonych tam informacji proszę w zeszytach zrobić krótką 

notatkę. 

 
 

 

 

 



 

 

Katecheza 50 

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 50. 

Środa – lekcja 3 

24.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś na katechezie zapoznamy się z następującym zagadnieniem tj. „Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa”, informacje na ten temat znajdziemy w Internecie’                              

a następnie po przeczytaniu zamieszczonych tam informacji proszę w zeszytach zrobić krótką 

notatkę. 

 

Klasa Szósta 

 

Katecheza 47 i 48  

Temat: Zobowiązani do dojrzałości – 47. 

Temat: Powierzeni Matce – 48. 

Wtorek – lekcja 1 

09.06.2020 r.  
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezy 47 pt. „Zobowiązani do dojrzałości”                                            

i 48 pt. „Powierzeni Matce”, po przeczytaniu katechez proszę w zeszytach zrobić krótkie 

notatki. 
 

 

Katecheza 49 i 50 

Temat: Zjednoczeni Miłością Trójcy Świętej – 49. 

Temat: Zatroskani o wiarę – 50. 

Wtorek – lekcja 1 

23.06.2020 r. 

 
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezy 49 pt. „Zjednoczeni Miłością Trójcy Świętej”                                            

i 50 pt. „Zatroskani o wiarę”, po przeczytaniu katechez proszę w zeszytach zrobić krótkie 

notatki. 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 51 i 52 

Temat: Wielki Post czasem pokuty – 51. 

Temat: Rekolekcje Wielkopostne – 52. 

Środa  – lekcja 5 

10.06.2020 r. 

 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezy 51 pt. „Wielki Post czasem pokuty”                                  

i 52 pt. „Rekolekcje Wielkopostne”, po przeczytaniu katechez proszę w zeszytach zrobić 

krótkie notatki.  

 

 

 

Katecheza 53 i 54 

Temat: Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego – 53. 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej- 54. 

Środa – lekcja 5 

23.06.2020 r. 

 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezy 53 pt. „Triduum Paschalne centrum roku 

liturgicznego” i 54 pt. „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”, po przeczytaniu 

katechez proszę w zeszytach zrobić krótkie notatki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 52 i 54 

Temat: Triduum Paschalne – 52. 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego –54.  

Środa – lekcja 4 

10.06.2020 r.  
Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezy 52 pt. „Triduum Paschalne” i 54 pt. „Zesłanie 

Ducha Świętego”, po przeczytaniu katechez proszę w zeszytach zrobić krótkie notatki.  

 

 

 

  Katecheza 55 i 56 

Temat: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 55. 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa –56.  

Środa – lekcja 4 

23.06.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezy 55 pt. „Uroczystość Trójcy Przenajświętszej”                      

i 56 pt. „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”, po przeczytaniu katechez proszę 

w zeszytach zrobić krótkie notatki. 

 


